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Tarkistus 1
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että sisämarkkinat tarvitsevat 
kaikkien tukea, sillä ne ovat Euroopan 
yhdentymishankkeen selkäranka ja 
kestävän vaurauden luomisen perusta 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 2
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
tavan asettaa vuoropuhelu ja kumppanuus 
uudistuneiden sisämarkkinoiden ytimeen ja 
kehottaa kakkia sidosryhmiä lisäämään 
ponnisteluja sen varmistamiseksi, että tämä 
pannaan käytännössä täytäntöön, jotta 
sisämarkkinat voivat toimia 
täysimääräisesti erittäin kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden hyväksi;

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
tavan asettaa vuoropuhelu ja kumppanuus 
uudistuneiden sisämarkkinoiden ytimeen ja 
kehottaa kakkia sidosryhmiä lisäämään 
ponnisteluja sen varmistamiseksi, että tämä 
pannaan käytännössä täytäntöön, jotta 
sisämarkkinat voivat toimia 
täysimääräisesti kasvun ja erittäin 
kilpailukykyisen markkinatalouden 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 3
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pahoittelee, että sisämarkkinoiden 
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toimenpidepakettia koskevassa komission 
tiedonannossa ei pidetä tärkeämpinä 
paikallisviranomaisia, joilla on 
olennainen tehtävä sisämarkkinoilla 
taloudellisesti ja sosiaalisesti;  muistuttaa, 
että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen liitteenä olevassa 
pöytäkirjassa N:o 26 taataan laaja 
harkintavalta järjestää, hallinnoida ja 
rahoittaa yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja; pyytää komissiota 
tekemään aloitteita tämän pöytäkirjan 
soveltamisen takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, ettei edistymisen 
sisämarkkinoilla pitäisi perustua 
pienimpään yhteiseen nimittäjään; 
kannustaa siksi komissiota ottamaan 
johdon ja esittämään rohkeita ehdotuksia; 
kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
tiiviimmän yhteistyön menetelmää aloilla, 
joilla kaikkien jäsenvaltioiden kesken ei 
päästä yhteisymmärrykseen, kuten tällä 
hetkellä tehdään patenttien suhteen; 
katsoo, että muut maat voisivat liittyä 
näihin johtaviin aloitteisiin 
myöhemmässä vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 5
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. suosittelee, että komissio tekee 
riippumattoman selvityksen ehdotukseen 
nro 48 liittyen yksilöidäkseen 20 sellaista 
keskeisintä yhtenäismarkkinoihin liittyvää 
tyytymättömyyden ja turhautumisen 
aiheuttajaa, joita kansalaiset kohtaavat 
päivittäin erityisesti sähköisen 
kaupankäynnin, rajatylittävän 
sairaanhoidon ja ammattipätevyyksien 
vastavuoroisen tunnustamisen aloilla;

Or. en

Tarkistus 6
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kannustaa komissiota tekemään 
valmiiksi täytäntöönpanoa koskevan 
ehdotuksensa nro 47 lisäämällä siihen 
kohdan, jolla otetaan käyttöön lauseke 
sen varmistamiseksi, että EU:n 
sisämarkkinalainsäädäntö tulee 
automaattisesti voimaan tiettynä 
ajankohtana, jos jäsenvaltiot eivät ole 
saattaneet sitä ajoissa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; korostaa, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että 
pannaan asianmukaisesti täytäntöön 
terveyttä ja turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö ja muu sosiaalisen vastuun 
piiriin kuuluva lainsäädäntö, kuten 
työaikasäädökset;

Or. en
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Tarkistus 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että yhtenäisemmät ja 
kilpailukykyisemmät sisämarkkinat 
toteutuvat vain, jos ne onnistuvat 
tuottamaan päivittäisessä elämässä etuja 
työntekijöille, opiskelijoille, 
eläkkeensaajille tai yleensä kansalaisille 
sekä yrityksille ja etenkin pk-yrityksille;

2. katsoo, että esteettömät ja 
kilpailukykyiset sisämarkkinat olisi 
saatettava valmiiksi, jotta ne tuottaisivat
päivittäisessä elämässä konkreettisia etuja 
työntekijöille, opiskelijoille, 
eläkkeensaajille tai yleensä kansalaisille 
sekä yrityksille ja etenkin pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 8
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että yhtenäisemmät ja 
kilpailukykyisemmät sisämarkkinat 
toteutuvat vain, jos ne onnistuvat 
tuottamaan päivittäisessä elämässä etuja 
työntekijöille, opiskelijoille, 
eläkkeensaajille tai yleensä kansalaisille 
sekä yrityksille ja etenkin pk-yrityksille;

2. katsoo, että kilpailukykyiset
sisämarkkinat toteutuvat vain, jos ne 
onnistuvat tuottamaan päivittäisessä 
elämässä etuja työntekijöille, opiskelijoille, 
eläkkeensaajille tai yleensä kansalaisille 
sekä yrityksille ja etenkin pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 9
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että hyvä hallintotapa on
keskeisen tärkeää pyrittäessä 

3. katsoo, että hyvä hallintotapa ja 
oikeusvarmuus ovat keskeisen tärkeitä
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sisämarkkinoiden taloudellisiin tai 
sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
työntekijöiden ja eläkkeensaajien vapaa 
liikkuvuus, edistettäessä korkeaa 
työllisyystasoa, taattaessa riittävä 
sosiaaliturva, torjuttaessa sosiaalista 
syrjäytymistä sekä taattaessa korkea 
opetus- ja koulutustaso;

pyrittäessä sisämarkkinoiden taloudellisiin 
tai sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
työntekijöiden ja eläkkeensaajien vapaa 
liikkuvuus, edistettäessä korkeaa 
työllisyystasoa, taattaessa riittävä 
sosiaaliturva, torjuttaessa sosiaalista 
syrjäytymistä sekä taattaessa korkea 
opetus- ja koulutustaso;

Or. en

Tarkistus 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että hyvä hallintotapa on 
keskeisen tärkeää pyrittäessä 
sisämarkkinoiden taloudellisiin tai 
sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
työntekijöiden ja eläkkeensaajien vapaa 
liikkuvuus, edistettäessä korkeaa 
työllisyystasoa, taattaessa riittävä 
sosiaaliturva, torjuttaessa sosiaalista 
syrjäytymistä sekä taattaessa korkea 
opetus- ja koulutustaso;

3. katsoo, että hyvä hallintotapa on 
keskeisen tärkeää pyrittäessä 
sisämarkkinoiden taloudellisiin tai 
sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
edistettäessä korkeaa työllisyystasoa, 
taattaessa riittävä sosiaaliturva, torjuttaessa 
sosiaalista syrjäytymistä sekä taattaessa 
korkea opetus- ja koulutustaso ja 
eläkkeiden siirrettävyys;

Or. en

Tarkistus 11
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että hyvä hallintotapa on 
keskeisen tärkeää pyrittäessä 
sisämarkkinoiden taloudellisiin tai 
sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
työntekijöiden ja eläkkeensaajien vapaa 
liikkuvuus, edistettäessä korkeaa 

3. katsoo, että hyvä hallintotapa on 
keskeisen tärkeää pyrittäessä 
sisämarkkinoiden taloudellisiin tai 
sosiaalisiin tavoitteisiin, mukaan lukien 
henkilöiden vapaa liikkuvuus, edistettäessä 
korkeaa työllisyystasoa, taattaessa riittävä 
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työllisyystasoa, taattaessa riittävä 
sosiaaliturva, torjuttaessa sosiaalista 
syrjäytymistä sekä taattaessa korkea 
opetus- ja koulutustaso;

sosiaaliturva, torjuttaessa sosiaalista 
syrjäytymistä sekä taattaessa korkea 
opetus- ja koulutustaso;

Or. en

Tarkistus 12
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on tyytyväinen toimiin, jotka komissio 
aikoo ottaa käyttöön, erityisesti sen 
suunnittelemiin vastaavuustaulukoihin; 
kehottaa komissiota soveltamaan 
vastaavuustaulukoita kaikkeen 
lainsäädäntöön eikä pelkästään 
ensisijaisiin direktiiveihin;

Or. en

Tarkistus 13
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tunnustaa Euresin tärkeän aseman 
helpotettaessa työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta unionin sisällä ja 
varmistettaessa tiivis yhteistyö 
kansallisten työllisyyspalvelujen välillä; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yleistä 
tietoisuutta näistä hyödyllisistä 
palveluista, jotta useammat unionin 
kansalaiset voivat täysipainoisesti 
hyödyntää työllistymismahdollisuuksia 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tukiverkostojen ja -välineiden
(esimerkiksi Eures ja Solvit) merkitystä 
siinä, että sisämarkkinat saadaan 
toimimaan Euroopan kansalaisten ja 
yritysten hyväksi; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta näistä 
välineistä;

4. korostaa tukiverkostojen (esimerkiksi 
Solvit ja Euroopan kuluttajakeskukset) 
merkitystä siinä, että sisämarkkinat 
saadaan toimimaan Euroopan kansalaisten 
ja yritysten hyväksi; on erittäin 
tyytyväinen komission ilmoitukseen jatkaa 
keskitettyjen palvelupisteiden lisäämistä; 
toteaa että keskitetyissä palvelupisteissä 
yhdistetään kaikki palvelut yhteen 
ainoaan asiointipisteeseen ja tarjotaan 
kansalaisille ja yrityksille tietoa ja tukea 
oikeuksista sisämarkkinoilla sekä 
käytännön tietoa kansallisista säännöistä 
ja menettelyistä; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta keskitetyistä 
palvelupisteistä ja niiden palveluista;

Or. en

Tarkistus 15
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tukiverkostojen ja -välineiden 
(esimerkiksi Eures ja Solvit) merkitystä 
siinä, että sisämarkkinat saadaan 
toimimaan Euroopan kansalaisten ja 
yritysten hyväksi; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta näistä 
välineistä;

4. korostaa tukiverkostojen ja -välineiden 
(esimerkiksi Eures ja Solvit) merkitystä 
siinä, että sisämarkkinat saadaan 
toimimaan Euroopan kansalaisten ja 
yritysten hyväksi; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta näistä 
välineistä; katsoo, että erityisesti pk-
yritykset tarvitsevat eniten Solvit-
verkostoa; on pahoillaan, että monet 
sidosryhmät eivät tiedä Solvitista eikä sillä 
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ole ansaitsemaansa asemaa; kehottaa 
siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään toimiin ja korjaamaan 
puutteet;

Or. en

Tarkistus 16
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pahoittelee, että komissio ei 
paketissaan käsittele sitä valtavaa 
ongelmaa, jonka Euroopan harmaan 
talouden rajatylittävä luonne muodostaa; 
toistaa kantansa, joka se esitti 
helmikuussa 2009 hyväksyttäessä 
mietintöä tuotantoketjujen 
alihankintayritysten sosiaalisesta 
vastuusta; haluaisi tietää, onko komissio 
tosiasiassa aloittanut jaettua vastuuta 
koskevan yhteisön säädöksen vaikutusten 
arvioinnin keinona lisätä 
alihankintaprosessien avoimuutta ja 
turvata yhteisön ja kansallisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon parempi 
valvonta, kuten parlamentti pyysi;

Or. en

Tarkistus 17
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. on ilahtunut komission aloitteesta, 
joka koskee vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumenettelyn (ADR) 
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käyttämistä EU:ssa; pahoittelee 
työmarkkinasuhteiden alalla kasvavaa 
riita-asioiden kulttuuria, joka uhkaa 
vakavasti työmarkkinaosapuolten välistä 
tasapainoa kaikkialla Euroopassa ja joka,
jos sen sallitaan yhä kehittyvän, 
todennäköisesti aiheuttaa epävakautta ja 
jopa yhteiskunnallista levottomuutta;  
kehottaa komissiota laajentamaan 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisumenettelyjen 
soveltamisalaa, siten että katetaan 
työvoima-asioita koskevat rajatylittävät 
riidat ja käsitellään ongelmia, jotka 
liittyvät asianosaiselle edullisimman 
oikeuspaikan etsimiseen 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien 
eri muotoja koskevissa tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 18
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota tarkistamaan 
Bryssel I -asetusta ja laatimaan 
säännöksen, joka koskee sen 
paikkakunnan tuomioistuimen 
yksinomaista toimivaltaa, jossa 
ensisijaiset työtaistelutoimet tapahtuvat tai 
ovat tapahtuneet;

Or. en

Tarkistus 19
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää, että 
sidosryhmät ovat enemmän ja 
varhaisemmassa vaiheessa mukana 
sellaisten toimenpiteiden suunnittelussa, 
hyväksymisessä, täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa, joilla edistetään kasvua ja 
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla; 
korostaa myös, että vuoropuhelu 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
ratkaisevaa luottamuksen palauttamiseksi 
sisämarkkinoilla;

5. korostaa, että on tärkeää, että 
sidosryhmät ovat enemmän ja 
varhaisemmassa vaiheessa mukana 
sellaisten toimenpiteiden suunnittelussa, 
hyväksymisessä, täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa, joilla edistetään kasvua ja 
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla; 
toteaa, että monet sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa ehdotetuista toimista 
kuuluvat kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten vastuulle ja siten 
edellyttäisivät näiden viranomaisten 
aktiivista mukanaoloa kaikissa vaiheissa;
korostaa myös, että vuoropuhelu 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
ratkaisevaa luottamuksen palauttamiseksi 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 20
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää, että 
sidosryhmät ovat enemmän ja 
varhaisemmassa vaiheessa mukana 
sellaisten toimenpiteiden suunnittelussa, 
hyväksymisessä, täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa, joilla edistetään kasvua ja
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla; 
korostaa myös, että vuoropuhelu 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
ratkaisevaa luottamuksen palauttamiseksi 
sisämarkkinoilla;

5. korostaa, että on tärkeää, että 
sidosryhmät ovat enemmän ja 
varhaisemmassa vaiheessa mukana 
sellaisten toimenpiteiden suunnittelussa, 
hyväksymisessä, täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa, joilla edistetään kasvua ja 
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla; 
korostaa myös, että vuoropuhelu 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
ratkaisevaa luottamuksen palauttamiseksi 
sisämarkkinoilla; odottaa komissiolta 
uusia ja rohkeita ajatuksia siitä, kuinka 
tätä vuoropuhelua tosiasiallisesti voidaan 
parantaa; vaatii, että 
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työmarkkinaosapuolet ovat mukana ja 
niitä kuullaan kaiken työmarkkinoita 
koskevan olennaisen 
sisämarkkinalainsäädännön osalta;

Or. en

Tarkistus 21
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että komission on kytkettävä 
perusoikeudet kaikkeen sisämarkkinoihin 
liittyvään lainsäädäntöön; katsoo, että 
näin varmistettaisiin, että 
sisämarkkinoihin liittyvien taloudellisten 
perusoikeuksien toteutuminen ei haittaisi 
työehtosopimusneuvottelu- ja lakko-
oikeuksia sellaisina kuin ne on määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 22
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota työskentelemään 
kiinteästi yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa etenkin sisämarkkinoiden taustalla 
olevan lainsäädännön täytäntöönpanossa 
sekä tukemaan ja kannustamaan niitä 
jakamaan tietoja ja kokemuksia näillä 
aloilla.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
työskentelemään kiinteästi yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa etenkin 
sisämarkkinoiden taustalla olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa sekä 
tukemaan ja kannustamaan niitä jakamaan 
tietoja ja kokemuksia näillä aloilla.

Or. en
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Tarkistus 23
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota työskentelemään 
kiinteästi yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa etenkin sisämarkkinoiden taustalla 
olevan lainsäädännön täytäntöönpanossa 
sekä tukemaan ja kannustamaan niitä 
jakamaan tietoja ja kokemuksia näillä 
aloilla.

6. kehottaa komissiota työskentelemään 
kiinteästi yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa etenkin sisämarkkinoiden taustalla 
olevan lainsäädännön täytäntöönpanossa; 
pyytää komissiota ehdottamaan 
konkreettisia toimia 
työmarkkinaosapuolten ottamiseksi 
mukaan aktiivisesti ja tehokkaalla tavalla  
sekä tukemaan ja kannustamaan niitä 
jakamaan tietoja, kokemuksia ja parhaita 
käytäntöjä näillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 24
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota työskentelemään 
kiinteästi yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa etenkin sisämarkkinoiden taustalla 
olevan lainsäädännön täytäntöönpanossa 
sekä tukemaan ja kannustamaan niitä 
jakamaan tietoja ja kokemuksia näillä 
aloilla.

6. kehottaa komissiota työskentelemään 
kiinteästi yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa, etenkin ottamaan ne aktiivisesti 
mukaan kehittämis- ja ehdotusvaiheessa 
ja sisämarkkinoiden taustalla olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa sekä 
tukemaan ja kannustamaan niitä jakamaan 
tietoja ja kokemuksia näillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen kehittää strategia, joka 
koskee sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) 
laajempaa soveltamista, ja integroida se 
muihin verkostoihin tehokkaamman 
hallinnollisen yhteistyön saavuttamiseksi 
ja sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 26
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa pienten ja keskisuurten 
yritysten merkittävää panosta 
työpaikkojen ja kasvun luomisessa ja 
pyytää siksi komissiota poistamaan esteet 
uusien pk-yritysten perustamiselta ja 
kannustamaan yrittäjyyteen;

Or. en

Tarkistus 27
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että palveludirektiivissä 
luotua keskinäistä arviointiprosessia ei 
voida pitää mallina, koska siinä 
keskitytään teknisiin näkökohtiin, jotka 
koskevat sitä, kuinka jäsenvaltiot panevat 
direktiivin täytäntöön ja saattavat sen 
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osaksi kansallisia lainsäädäntöjään, sen 
sijaan että siinä tarjottaisiin poliittinen 
vaikutusten arviointi; katsoo, että kaikki 
sisämarkkinasäädökset olisi arvioitava 
moniulotteisesti (todelliset vaikutukset 
talouteen, tuotteiden ja palvelujen laatu 
sekä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 
seuraukset), ja ennen kaikkea olisi 
tarkasteltava nykyistä lainsäädäntöä, joka 
koskee yleishyödyllisten palvelujen, kuten 
posti-, liikenne- ja energiapalvelujen, 
vapauttamista;

Or. en

Tarkistus 28
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että sisämarkkinoiden 
"hyvässä hallintotavassa" on 
kunnioitettava ja vahvistettava Euroopan 
tason neuvoa-antavia toimielimiä, kuten 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja 
alueiden komiteaa sekä alakohtaista 
vuoropuhelua koskevia ja työntekijöiden 
ja kuluttajien edustajien neuvostoja;

Or. en

Tarkistus 29
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tyytyväinen komission aloitteeseen 
suositukseksi vaihtoehtoisista 
riitojenratkaisumenettelyistä;
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Or. en


